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Skrivstuga om första världskriget

Wikimedia Sverige och Europeana anordnar tillsammans med Humanistiska föreningen på Stockholms universitet en 
skrivstuga om första världskriget för studenterna vid Stockholms universitet. Skrivstugan kommer att äga rum den 7 
november kl. 16-21 på Gula Villan i Stockholm.

Målet med skrivstugan är att lära studenter hur de kan redigera på Wikipedia och att gemensamt förbättra Wikipedias 
artiklar  om första världskriget  och illustrera dem med bilder  från Europeanas fantastiska samling av digitaliserat 
material. Bilderna har gjorts tillgängliga speciellt för det här tillfället.

Antalet personer som använder Wikipedia fortsätter att öka kraftigt varje år och Wikipedia är idag världens sjätte 
största webbplats. De senaste åren har dock antal aktiva skribenter, alltså de som bidrar med texter till encyklopedin, 
minskat. Wikimedia Sverige arbetar hårt med att få fler personer att aktivt redigera och anordnar bland annat olika 
typer av event för att locka nya kunniga skribenter.

"Studenter är synnerligen väl lämpade att hjälpa till med detta då de redan är erfarna skribenter. De vet hur man 
använder källor och hur man gallrar bland all tillgänglig information. Därför har Wikimedia påbörjat ett riktat arbete för 
att hjälpa studenterna att lära sig redigera på Wikipedia", berättar John Andersson, Event Manager på Wikimedia 
Sverige.

Svenskspråkiga Wikipedia passerade i år 500 000 artiklar men trots det finns det väldigt mycket kvar att skriva om 
och  många  artiklar  behöver  förbättras  och  utökas  en  hel  del.  Detta  är  även  sant  gällande  artiklar  om  första 
världskriget och skrivstugan anordnas den 7 november så att artiklarna skall vara så bra som möjligt inför årsdagen 
av krigsslutet den 11 november. 

"Detta är ett aktivt val då vi vet att antalet besökare brukar öka oerhört mycket vid årsdagarna och det är extra viktigt 
att de då håller en hög klass", påpekar Axel Pettersson, Projektledare GLAM på Wikimedia Sverige (GLAM står för 
Galleries, Libraries, Archives and Museums, vilka Wikimedia ofta samarbetar med).

För att  studenterna ska kunna hålla  huvudet  på skaft  under  5 timmar bjuder  Wikimedia Sverige på fika.  Bland 
skrivstugans deltagare lottas även ett pris ut. "Det känns jättekul att vi på det här sättet kan ge en liten belöning till de 
som sitter på sin fritid och skriver för att hjälpa andra", säger John Andersson.

Förhoppningen  är  att  skrivstugan  skall  bli  ett  återkommande  event  på  Gula  Villan  om  studenterna  uppskattar 
konceptet och att de fortsätter att bidra till Wikipedia även i framtiden.

Läs mer:

• Om eventet – http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skrivstuga/F%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget 
• Anmälningssida på eventbrite.com – http://skrivstugawwi.eventbrite.com/
• Om Wikimedia Sverige – http://se.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Sverige 
• Om Europeana – http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html 
• Om Humanistiska föreningen på Stockholms universitet – http://humf.su.se/pages/14 
• Om Wikimedias projekt Europeana Awareness – http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Europeana_Awareness 
• Om Wikipedias projekt Wikipedia i utbildning – 

http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Wikipedia_i_utbildning_2012 

För mer information, var vänlig och kontakta:

John Andersson

Wikimedia Sverige

Event Manager Europeana Awareness 

Telefon: +46(0)73-3965189
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